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  حسنأسامة                          الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة وعالقته ببعض المتغيرات
 

 ملخص  
التربية   معلمي  لدى  الوظيفي  الرضا  الكشف عن مستوى  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت 

المنهج الوصفي المقارن سة الحالية على  الدرا  اعتمدتالخاصة  وعالقته ببعض المتغيرات ,  
(   80( معلمًا و)  70( من معلمين التربية الخاصة بواقع )150, وتكونت عينة الدراسة من )

خاص (  بمدينة    -معلمة تربية خاصة بمحافظة الشرقية بمدارس التربية الخاصة ) حكومي  
   45مارهم )  )ية كان متوسط أعالطبق  شوائية الزقازيق ومنيا القمح، تم اختيارهم بالطريقة الع

(, وقد استعملت الدراسة استبانة مستوى الرضا الوظيفي  15.   12وانحراف معياري )    25:  
درجة من  وجود  الدراسة عن  نتائج  أسفرت  و   , الباحث  إعداد  الخاصة  التربية  معلمي  لدى 

ووجود   الدراسة  عينة  الخاصة  التربية  معلمي  لدى  الوظيفي  دالرضا  إحفروق  في  اله  صائيًا 
)حكومي   مستوي  ونظامه  العمل  لبيئة  تعزى  الخاصة  التربية  معلمي  لدى  الوظيفي    -الرضا 

واناث(   ذكور   ( الجنس  للمتغير  تعزى  فروق  وكذلك  الحكومي  العمل  بيئة  لصالح   ) خاص 
)دكتوراه   الدراسي  المؤهل  لمتغير  تعزى  فروق  وكذلك   , اإلناث  دبلوم    -ماجستير    -لصالح 

خاصة( لصالح المؤهل األعلى , وكذلك فروق تعزى لمتغير  كالوريوس تربية  ب  -صة  بية خاتر 
أكثر من    -من ستة إلي عشرة  -سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية )أقل من خمس سنوات

اإلعاقة التي يتعامل معها عشرة( لصالح عدد سنوات الخبرة األكثر و كذلك فروق تعزى لنوع  
 ن  .والمعلم

 , معلمي التربية الخاصة .  الرضا الوظيفي : حية االمفت الكلمات
 قدمة الدراسة  م

تعليم   مجال  فى  تحقق  حيث  كبيرة،  بعناية  األخيرة  اآلونة  فى  الخاصة  التربية  حظيت 
فئة   إلى  النظرة  وتغيرت  الماضى،  فى  تحقيقه  ُيعتقد  كان  مما  أكثر  عامة،  بصفة  المعاقين 

المجتمع ورقيه، حيث كانت  مؤشرات تقدم    هو أحد م بهم  المعاقين عن ذى قبل، وأصبح االهتما
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النظرية القديمة ترى أن هذه الفئة من الطالب ال أمل يرجى من ورائها، ولكن مع  تطور الفكر  
 اإلنسانى وتقدم األبحاث والدراسات النظرية  تغيرت تلك النظرة . 

لح واإلرشاد  والتوجيه  الرعاية  فى  حقها  تأخذ  الفئة  هذه  بدأت  يسوقد  أن   تطيعون ياة 
ف أجل يعيشوها  من  العمل  سوق  في  إشراكهم  وكذلك  إمكاناتهم  و  قدراتهم  إطار  وفق  سعادة  ى 

من  بذاتهم   يشعروا  وحتى  أنفسهم،  على  ما  بقدر  واالعتماد  وإمكاناتهم،  قدراتهم  من  االستفادة 
 جهة أخرى.  

باتخاذ  المعاقين  تؤهل  التى  الخدمات  بقوة  تدعم  أن  للدول  ينبغي  من  مجموع  ولذا  ة 
ي من أهمها تقديم  وسائل التنقل المناسبة لهم مما يساعدهم علي التنقل بسهولة و  لتدابير و الت ا

في   المختلفة  االحتياجات  مع  تتناسب  بنائية  تعديالت  ضرورة  المجتمع  في  اندماجهم  يسهل 
ب مع  يتناس  المبانى التى يتعامل معها ذوى االحتياجات الخاصة و تعديل المناهج التعليمية بما 

 ة القدرات المهنية لهم لالندماج في سوق العمل .دراتهم , تنميق
( المادة  نصت  وقد  فى 23"  المعاقين  األطفال  حق  على  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   )

اإلعاقة  لفئات  خاصة  مدارس  ُأنشئت  األساس  هذا  وعلى  والتدريب,  والتعليم  الخاصة  الرعاية 
وا باألجهزة  تذويدها  وتم  تحقالتعل  ألدوات المختلفة  التى  المعاقين  يمية  طاقات  واستثمار  تنمية  ق 

كبيرة   وصعوبات  تحديات  على  ينطوى  المعاقين  األطفال  تعليم  أن  كما  ممكن  حد  أقصى  إلى 
االحتياجات  ذوى  بالطلبة   الخاصة  واالنفعالية  التعليمية  االحتياجات  وتلبية  مواجهة  فإن  لذلك 

وط وتقلل من دافعية المعلم  نة مسببه للضغعهم مهلعمل مالخاصة يومًيا , تجعل من تعليمهم وا
")مطر،خباز, عن مهنته  المعلم و رضاه  أداء  تأثيرات سلبية على  لها  تكون  أن    2003ويمكن 

 (. 45,ص 
ولما كان المعلم  هو العنصر الرئيس فى العملية التعليمية، فكلما كان محًبا وراضًيا عن  

لط ومتفهًما  لتالميذه  ومتقباًل  ععمله  كا بيعة  تح مله  على  أقدر  الطالب ن  تجاه  رسالته  قيق 
 المعاقين وإعدادهم لميدان العمل ومعترك الحياة .

من  الخاصة  التربية  لمعلمي  التربية  لبرامج  المخططين  اهتمام  من  الرغم  على  لكن  و 
  حيث تأهيلهم وإعدادهم , إال أن هؤالء المعلمين يحتاجون إلى درجة من الحماس واإليمان بقيمة 

ن صعوبات ومتاعب أكثر من ُنظائرهم من المعلمين العاملين بالتعليم  ألنهم يقابلو   , وذلكعملهم
فقد أكدت دراسات سابقة كدراسة ويسثوزن )   الزيدان Westhuizen ( 2012العام،  و دراسة 

(  على أن معلمى ومعلمات التربية الخاصة أكثر تعرضًا للضغوط النفسية وأقل رضا   2014)
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ا أن العبء الذي يقع علي كاهلهم أكثر بكثير من زمالئهم  عليم العام كمات التومعلم  من معلمى
 في التعليم العام ؛ مما يمثل عاماًل قوًيا في ضعف الرضا الوظيفي لديهم .

 مشكلة الدراسة: 
الدولي ي البنك  مع  باالشتراك  العالمية  الصحة  منظمة  عن  صادر  تقرير  أول  شير 

الم  2014) إلى أن عدد  الععاقين  (   يبلغ حوالفي  )الم  يقارب    % 15ي مليار شخص، أي ما 
  ( بينهم  ومن  العالم,  سكان  عدد  ) 93(من  إن  حيث  معاق  طفل  مليون  لديهم    13%(  منهم   )

 ( ,منهم  صعبة  )  785إعاقات  الـ  سن  في  العالم  في  شخص  مليون  فوق،    15(  وما  (عاًما 
القدرة    الذاكرة، عدم  ضعف فيتعلم:  (  مليون منهم لديهم إعاقات وظيفية )صعوبات ال110و)

على    القدرة  عدم   اللغة،  وضوح  عدم  واالنتباه،  التركيز  على  القدرة  عدم   المشاكل،  حل  على 
( بين  %53التعبير( وقد أوضح التقرير أن نسبة المعاقين المنخرطين في سوق العمل في العالم ) 

إلعاقة في  فكانت نسبة ا  العربيلواقع  ( لإلناث حسب التقرير , وأما في ا%20الذكور مقارنة بـ )
( ) موقع منظمة    2014( من نسبة السكان لعام )  %4.9  -  %4.  0البلدان العربية ما بين )

 ( . 2019الصحة العالمية , 
ضمان   كيفية  في  تتمثل  مشكلةمهمة  الخاصة   التربية  ومراكز  الجمعيات   تواجه  و 

وقد أدى هذا إلى زيادة  يق أهدافها ،  ن لتحقلعاملي التعاون االيجابي والوالء واالنتماء من جانب ا
الرضا   فتحقيق   ، سبق  ما  لتحقيق  ؛  المهمة  األدوات  كأحد  الوظيفي  الرضا  بدراسة  االهتمام 
الوظيفي للشخص المسؤول عن تأهيل المعاقين أال وهو معلم التربية الخاصة , فالرضا الوظيفي  

ي ينعكس على جودة  تنظيم وبالتالفي ال  ة قوية من أهم معايير البناء إلنشاء منظمة عمل مزدهر 
 الخدمات التي تقدمها و كل هذا يدفع في تنمية المجتمع .

وتتمثل الضغوط وقلة الرضا لدى معلمى التربية الخاصة من خالل عدة أبعاد كعالقة 
ضافة  المعلم بالتالميذ، عالقة المعلم بإدارة المدرسة، عالقته بزمالء العمل وأولياء األمور، باإل

لكبير، والعائد المادى المتدنى باإلضافة الى أن عوامل كالخبرة التعليمية  عبء الوظيفى اإلى ال
حكومى    ( العمل  بيئة  ونوع  المعلم   الرضا    –ومؤهل  مستوى  على  كبير  تأثير  ذات   ) خاص 

 الوظيفى للمعلم . 
 :لتاليةؤالت او بناًء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة الحالية فى اإلجابة على التسا

 الرضا الوظيفي لدى معلمى ومعلمات التربية الخاصة ؟  ما مدى درجة -1
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ُتعزى   -2 الخاصة  التربية  معلمي  لدى  الوظيفي  الرضا  درجة  في  فروق  توجد  هل 
 خاص (؟  –للمتغير بيئة العمل  )حكومي 

هل توجد فروق في درجة الرضا الوظيفى لدى معلمى التربية الخاصة ُتعزى للجنس   -3
 ات( ؟ ومعلم )معلمين

فروق   -4 توجد  للمتغير هل  الخاصة  التربية  معلمي  لدى  الوظيفي  الرضا  درجة  في 
 بكالوريوس تربية خاصة(؟  -دبلوم تربية خاصة   -ماجستير  -المؤهل )دكتوراه  

ُتعزى   -5 الخاصة  التربية  معلمى  لدى  الوظيفى  الرضا  درجة  في  فروق  توجد  هل 
  -عشرة من ستة إلي    -سنوات   من خمسللمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية ) أقل  

 أكثر من عشرة( ؟ 
هل توجد فروق في درجة الرضا الوظيفى لدى معلمى التربية الخاصة ُتعزى للنوع   -6

 صعوبات التعلم ( ؟   -اإلعاقة الحركية   -التوحد  -اإلعاقة )اإلعاقة العقلية  
 أهداف الدراسة: 

لد  الوظيفى  الرضا  مستوى  على  التعرف  إلى  الدراسة  معلمهدفت  التر ى  الخاصة  ى  بية 
تحديد و  بذلك  محاولة  الظاهرة  بهذه  االهتمام  مدى  لتعكس  و   ، المتغيرات  ببعض  عالقته 

 أهداف محددة أال وهى العوامل المؤثرة في زيادة الرضا الوظيفي ويمكن إجمالها في:
 التعرف على مستوى الرضا عن العمل لدى معلمى التربية الخاصة بشكل عام . -1
التربية الخاصة الراضيين عن العمل ، وبين فئة غير  الختالف بين معلمى  ادرجة    قياس  -2

 الراضيين من حيث )بيئة العمل ونظامه (.
قياس درجة االختالف بين معلمى التربية الخاصة الراضيين عن العمل ، وبين فئة غير    -3

 الراضيين من حيث الجنس )معلمين ومعلمات(.
ضيين عن العمل ، وبين فئة غير  ة الخاصة الراالتربيمعلمى  قياس درجة االختالف بين  -4

)دكتوراه   المعلمين  مؤهل  حيث  من  تربية    -دبلومة   -ماجستير    -الراضيين  بكالوريوس 
 خاصة( .

قياس درجة االختالف بين معلمى التربية الخاصة الراضيين عن العمل ، وبين فئة غير  -5
 . سنوات(  10ق ، فو  10-6،  5-1الراضيين من حيث الخبرة )  
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ة الرضا الوظيفى لدى معلمى التربية الخاصة ومدى اختالفها من حيث نوع  قياس درج  -6
   صعوبات التعلم ( .  -اإلعاقة الحركية   -التوحد  -اإلعاقة )اإلعاقة العقلية  
 أهمية الدراسة:  

 األهمية النظرية :  –أ 
 كاديمى. جال األفي المتقديم إطار نظري أدبي لمتغيرات الدراسة  يساعد الباحثين  -
حتويه الدراسات الحالية من دراسات سابقة حديثة  تتناول الرضا الوظيفى لدى  ما ت -

 معلمي التربية الخاصة ؛ مما ُيعد عوًنا للباحثين في المجال . 
التربية    - معلمى  لدى  المهنة  عن  الرضا  تقدير  فى  تفيد  مناسبة  أداه  إلى  التوصل 

 الخاصة.
 ية :األهمية التطبيق  –ب 
علي  - القائمين  العملية    تساعد  نجاح  في  المؤثرة  العوامل  تحديد  في  الخاصة  التربية 

 التأهيلية للتربية الخاصة من خالل واقع المعلمين .
التربية    - معلمى  لدى  الوظيفى  الرضا  لمعدل  المستمر  التقييم  في  الدراسة  تسهم 

 الخاصة.
ن أن تقدم دمات التي يمكة بالخالخاص   تساعد الدراسة في تنبيه القائمين علي التربية  -

 لمعلمي التربية الخاصة . 
ما تقدمه الدراسة من خالل نتائج علمية وتوصيات ومقترحات من شأنها توفير فرصة  -

 الرعاية االجتماعية الكاملة لهؤالء المعلمين العاملين فى مجال التربية الخاصة. 
 مصطلحات الدراسة: 

الخاصة التربية  ا  معلمو   " بالتن  لمعلمو :هم  يقومون  الخاصة  الذين  التربية  مؤسسات  في  عليم 
بتنفي البيئة   ذ ويقومون   وتسخير  تربوية  أهداف  وضع  خالل  من  والجماعية  الفردية  الخطط 

 .(  32, ص  2017, محمد التعليمية في سبيل تحقيق تلك االهداف ")
  : الباحث  الخاصة  وُيعرفهم  التربية  مجال  في  العاملون  المعلمون  بها  والمنو هم  ذوى  ط  تأهيل 

 حتياجات الخاصة و تهيئة البيئة التعليمية وتحديد االهداف قريبة وبعيدة المدى .اال
الوظيفى ذهنية  (       (Foster &  MacLeod,2004  :عرفه    الرضا  عبارة عن حالة  بأنه 

 .  تضم كل المشاعر التى يحددها مدى إشباع ما يدركه الفرد من حاجات ترتبط بوظيفته
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با  هيعرفوُ  مستوى الرضا الوظيفي    استبانةلدرجة التي يحصل عليها الفرد على  الباحث إجرائيًا: 
الحالية الدراسة  في  ل  المستخدم  مع تبعا  العالقة   , والمعنوى  المادى  المقابل   , العمل   ظروف 

 .اإلدارة والزمالء , النمو المهنى والترقى
 
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
دراسا الرضبدأت  عن ت  بدايا  ا  مع  المجال العمل  في  وباألخص  العشرين  القرن  ت 

انتقل تطبيق هذه الدراسات ليشمل المجال   المؤثرة علية والمرتبطة به ، ثم  الصناعي والعوامل 
بداية السبعينيات والتي حاولت توضيح   التربوي ، حيث ظهرت هناك العديد من الدراسات في 

وال العمل  عن  الرضا  متغيرات  تطريقة  بعض  االتي  هذه  بها  )الحوامدة    لمتغيرات ؤثر 
 ( . 2002والفهداوى،

و يعد معلم التربية الخاصة العنصر الفعال واألقوى في عملية تأهيل ذوى االحتياجات 
الخاصة  وال يمكن له أن يمارس عمله  بإتقان وحب وعطاء إال اذا تحقق له قدر من الرضا 

أهيل يهدف إلى استقرار  ، فالت  كخطوة أولي  يالمهن   عن طريق التأهيل  ذلك    يكون الوظيفى و  
وال يتحقق هذا التكيف  مهمة ؛  الفرد فى حياة يشعر فيها بالرضا والتكيف وتعتبر المهنة وسيلة  

ذوي االحتياجات الخاصة إال بالرضا الوظيفي عن المهنة الملتحق بها والعمل لمعلمى    المهني  
)    ة في المجتمع بصفة عامةى التنمية البشري عل  تهمادر به والذي يؤدي إلى زيادة ق  ون الذي يقوم

2010  ,Ari & Inan . ) 
وقــد ورد للرضــا الــوظيفى تعريفــات عــده كلهــا تنحصــر فــي معــانى متقاربــة منهــا مــا عرفــه       

 توافـق مـدى قيـاس فـي أهميـة ولـه للفـرد، النفسـي التوافـق عالمـات  حـد أ (   أنـه 2010) سـليمان

 .التفاعل في إيجابية وأكثر إنتاجية أكثر الفرد  يكون  وبه لفة،المخت حياته جوانب ع م اإلنسان
أو هو موقف العامل إيجابًا أو سلبًا تجاه عمله، أي تقديًرا لعمله مـن حيـث ميلـه لـه، أو كرهـه لـه  

  (Lander   ,  2009  .) 
مل  الع  اهتج  النفسي   العامل باالرتياحعبارة عن شعور  ( بأنه    2012) عرفه أبو رحمة  كما يُ    

م و  يظهر  وزيادة العاملين  التعامل  حسن  على  حرصه  في  الخارجي  سلوكه  خالل  اإلنتاجية،   ن 
 . مادية ومعنوية من هذا المؤسسة التي يعمل بها زنتيجة ما يحصل عليه من حواف
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الجوانب   ونالحظ     مجموع  أنه  على  الضوء  ألقت  قد  الوظيفي  للرضا  التعريفات  أغلب  أن 
واإليجابي المتالسلبية  ب ة  األفراد علقة  والثقة    رواتب  والحقوق   ، والمادية  النفسية  العمل  وظروف   ،

يُ  وأن   ، الحقوق  هذه  استعمال  في  واالستقاللية   ، بالتقدير  المتبادلة  العمل  في  النجاح  صان 
صان العالقات االجتماعية للعاملين في الوظائف  والمكافأة على هذا النجاح ، وأيًضا يجب أن تُ 

 في العمل.زمالئهم ورؤسائهم ع م  اتهمعالق وأيًضا
سلم به أيًضا , إن لرضا األفـراد أهميـة كبيـرة, من المُ ولذلك كان للرضا الوظيفى أهميه كبيرة ف    

ا فـإن ذلـك كان رضا األفراد الكلي مرتفعًـ  اا لمدى فاعلية األداء، إذ حيث يعتبر في األغلب مقياسً 
ــك ال ــاهي تلـ ــا تضـ ــائج مرغـــوب فيهـ ــى نتـ ــيؤدي إلـ ــاتنو تـــي سـ ــدما ت يهـ ــور المنظمـــة عنـ ــع أجـ قـــوم برفـ

 ( .2011)الصرايرة، ظام الخدمات أو بتطبيق برنامج للمكافآت التشجيعية أو نُ  موظفيها
ومن ناحية أخرى فإن عـدم الرضـا يسـهم فـي التغييـب عـن العمـل وإلـى كثـرة حـوادث العمـل       

ى يؤدي إلـى زيـادة شـكاو كما ى إلى مؤسسات أخر   االنتقالو والتسرب من المؤسسات    والتأخر عنه
العمال من أوضاع العمل وتوجهيهم إلنشاء اتحادات عمالية للدفاع عن مصالحهم كما أنـه يتولـد 

 2000, الحنيطي وهذا يبرز أهمية الرضا الوظيفي ) عن عدم الرضا مناخ تنظيمي غير صحي
.) 

 أهمية الرضا الوظيفي   
طريقه نتعرف على مشاعر  لإلدارة، فعن لنسبة يرة بادراسة الرضا الوظيفي ذات أهمية كب تعد     

األفراد واتجاهاتهم المتعددة نحو مختلف جوانب عملهم، ويتم بذلك التعرف على جوانب القصور  
ومحاولة تالفيها، ويتم أيضًا معرفة المشكالت التي تهم األفراد العاملين لوضع الحلول المناسبة  

 ( . 2006م الخدمات ) الفضل , عالية في تقديودة ال، والجالتي تكفل التقدم، وزيادة اإلنتاجية
 الرضا الوظيفى في النقاط التالية :  ةهمي أ ويمكن ان نجمل 

 ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إلى االنتظام في العمل وانخفاض نسبة غياب المعلمين .  -
 ن. لموظفي ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الطموح لدى ا -
جات الرضا الوظيفي المرتفع أكثر رضا عن وقت فراغهم وخاصة مع در و األفراد ذو  -

 عائالتهم. 
 الموظفين األكثر رضا عن عملهم يكونون أقل عرضة لحوادث العمل.  -
 (. 2010,  هاشم )زيادة االنتاج  فكلما كانت هناك درجة عالية من الرضا كلما زاد اإلنتاج  -

 الوظيفي خطوة نحو تحقيقه و يمكن إجمالها في :في الرضا  ثرةل المؤ العواممن هنا كان رصد 
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 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي 
 االهتمام بعملية النمو المهني للمعلمين من خالل استخدام أساليب علميه حديثة. -1

 تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين بناًء علي نشاطهم وخبراتهم وقدراتهم . -2

المهنيــة فــي عمليــة التــدريس وتقــديم دورات تدريبيــة أثنــاء اجــات المعلمــين علــي حتعــرف لا -3
 الخدمة لهم بناء علي هذه الحاجات من أجل إكسابهم العديد من المهارات. 

استخدام أنماط قيادية ديمقراطية من قبل اإلدارة المدرسية تركز علي رفع الروح المعنويـة  -4
 .( 2003, ) أحمد واالنتماء للمعلمين

 قياس الرضا الوظيفي 
 هناك مجموعة من الطرق التي استعملها الباحثون لقياس الرضا الوظيفي، منها: 

طريقة المقابالت الشخصية: تعد من أفضل طرائق قياس الرضا الوظيفي، وتتضمن   -1
 مقابلة العاملين بصفة شخصية، ووجهًا لوجه لسؤال العاملين عن اتجاههم . 

(، Herzbergم النفس هرزبيرج )عال   قة من قبلالطري عت هذهطريقة رواية القصة: وض -2
( ( Fields, 2002التي استعملها في قياس رضا األفراد لمعرفة مشاعرهم تجاه العمل) 

. 
طريقة االستبانة: إّن هذه الطريقة تتضمن توجيه عدد من األسئلة ضمن استمارة تسمى  -3

 و ة البحث يات أفراد عينع مستو الءم مباالستبانة، والتي تحوي أبعاد الرضا الوظيفي، وتت
من مزايا هذه الطريقة سهولة تصنيف البيانات كميًا، وإمكانية استعمالها للعينات الكبيرة،  

 وقلة التكاليف، وخصوبة المعلومات.
 ويمكن تصنيف استمارات االستبيانات في قياس الرضا الوظيفي إلى نوعين هما:     

الباح من  المعدة  االستبانة  يتمأ.  الباحث،إعداد   ث:  من  النفس    ها  علماء  ابتكره  ما  مراعاة  مع 
 واالجتماع من المقاييس التي تستعمل كأساليب لقياس االتجاهات النفسية قياسًا كميًا. 

ب. االستبانة المعدة من المختصين: وهي استبانات نموذجيـة، تـم إعـدادها مـن قبـل مجموعـة مـن 
 ( . 2006،  فضلد  )الالمختصين والعلماء والجامعات والمعاه
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ــابقة حيـــــــــــث       ــات الســـــــــ ــه الدراســـــــــ ــدت عليـــــــــ ــا أكـــــــــ ــذا مـــــــــ ــثوزن)  وهـــــــــ (  2012أجـــــــــــرت ويســـــــــ
Westthuizen ــدفت ــة هـ ــتوى إدراسـ ــن مسـ ــف عـ ــى الكشـ ــة  لـ ــين التربيـ ــدى معلمـ ــوظيفي لـ ــا الـ الرضـ

ومعلمــة مــن معلمــي التربيــة  امعلمًــ  (101)الدراســة مــن  تكونــت عينــة و بجنــوب إفريقيــا الخاصــة
عنـــد معلمـــي التربيـــة  ًطاا الـــوظيفي العـــام متوســـســـتوى الرضـــعلـــى أن مج النتـــائو ودلـــت  الخاصـــة

ا  الخاصة، وبخاصة فـي مجـال الرضـا  متغيـر الجـنس والخبـرةلعـن الراتـب، وعـدم وجـود فـروق تبعـً
 وطبيعة العمل.

لرضـا الـوظيفي وعالقتـه بفاعليـة الـذات (الى قيـاس مسـتوى ا 2014) الزيدانكما هدفت دراسة    
حائـل وتوصـلت الدراسـة الـى نتـائج   مراحـل التعلـيم بمنطقـةربيـة الخاصـة بمي التمن معللدى عينة  

وجــود عالقــة بــين الرضــا الــوظيفى  ودافعيــه الــذات , كمــا توجــد عالقــة بــين الرضــا الــوظيفي وبــين 
 .  (متغيرات ) ظروف العمل والرواتب والحوافز  

ــيون      ــة دكريسـ ــدفت دراسـ ــى معرفـــة Dickerson( 2017) وهـ ــات لعالا الـ ــين قـ ــودة ، بـ الموجـ
الــذين يعملـون مــع الطــالب الـذين يعــانون مــن  التربيــة الخاصـةإلرهـاق و الرضــا الوظيفـة لمعلمــي ا

ا( 22- 5 )إعاقــات متوســطة إلــى شــديدة تتــراوح أعمــارهم بــين داللــة  لوجــود  النتــائج ,وتوصــلت  عامــً
 عند معلمى التربية الخاصة .إحصائية بين اإلرهاق والرضا الوظيفي 

هــدفت إلـــى التعــرف علــى مســتوى الرضــا الــوظيفي لـــدى فقــد (  2017)  دراســة محمــد وأمــا      
تكونـت  و معلمي ذوى اإلعاقة بمراكز التربية الخاصة بواليـة الخرطـوم وعالقتـه بـبعض المتغيـرات 

إن  نتـائجو توصلت الباحثة إلى  ,ا و معلمة من مراكز ذوى اإلعاقة( معلمً 103عينة البحث من)
 -يتســم باالرتفــاع فــي )الوظيفــة نفســها التربيــة الخاصــة ت ى معلمــي و معلمــاي لــد الــوظيفالرضــا 

معلمو ذوى اإلعاقة ( بينما يتسم  -المباشرة و اإلشراف -األمن و االستقرار  -العالقة مع الزمالء
 الرضا الوظيفي باالنخفاض في محوري الراتب و الحوافز المادية.

العالقــة بــين الرضــا معرفــة  فقــد هــدفت إلــى Burkhart ( 2018وأمــا دراســة بورخــارت )       
فـــي اثنـــين مـــن المـــدن الصـــغيرة ة و طبيعـــة المكـــان الخاصـــ التربيـــةالـــوظيفي للعـــاملين فـــي مجـــال 

وأشارت النتائج إلى أنه على الرغم من أن غالبية المجيبين أعربوا عن ارتياحهم الوظيفي العالي ، 
 .أيًضا مرتفعة ي ه لعملين لترك االمخطط المعلمين  فإن نسبة

التربيـة فحص مستويات الرضا الوظيفي لمعلمـين الى  Yavuz (2018يافيوز) دراسةوهدفت     
ــة  ــرات  الخاصـ ــق بـــبعض المتغيـ ــا يتعلـ ــن  فيمـ ــة الدراســـة مـ ــت عينـ ا 465 )مجموعـــه, وتكونـ (معلمـــً
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 سـنوات  الجـنس ، وعـدد  في مستوى الرضـا الـوظيفي لصـالح متغيـرات   فرق   ود وج  وأظهرت النتائج
 .الراتب ، وتلقى الدعم من الزمالء  وخل ، والعمر ، ومستوى الد  العمل

لـى تنـاول العالقـة بـين القيـادة إهـدفت الدراسـة فقـد  Magallanez( 2019وأمـا دراسـة ماجلنـذ)   
 188)والرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة من تصور المعلمين ,  تكونت عينة الدراسة مـن 

كشفت النتائج فـي هـذه الدراسـة أن العمـر كـان  و اسفي والية تكس صة لخاربية امعلمي التمن  (  
ن  الرضــا عــن اإلشــراف  والــدعم أا لرضــا عــن العمــل وكــذلك مــع زمــالء العمــل كمــا ا كبيــرً مؤشــرً 

 ا على الرضا الوظيفى .ا كبيرً المعنوي مؤشرً 
 إلــى  دفت فهــ Reichenberg and Löfgren (2019) وأمــا دراســة ريتشــنبيرج و لــوفجرن     

( 148الوظيفي لدى معلمـين التربيـة الخاصـة  ، والفعاليـة الذاتيـة ،وكانـت العينـة ) وصف الرضا  
نـه كلمـا زاد الرضـا الـوظيفى أمن معلمى التربية  الخاصة خاًصا بالسويد ، وجاءت النتـائج للتأكـد 

 كثر .أل ن العمقل كان الغياب عأكثر وكلما كانت الرضا الوظيفى أكان الحرص على العمل 
 Shaukat, Vishnumolakalaand Al) شــوكت فشــملكال و بوســتاميا راســةد وهــدفت    

Bustami(2019  ــرات ــين المتغيـ ــة بـ ــر العالقـ ــة أثـ ــى معرفـ ــر و إلـ ــنس والعمـ ــرة الالجـ مـــؤهالت والخبـ
تشـير  والباكسـتانيين  ةالخاصـ التربيـةمعلمـي الـوظيفي لـدى  رضـاالالتعليمية على الكفاءة الذاتية و 

مين مثل الجنس والعمر والتعليم األكاديمي وخبرة التدريس كان لها إلى أن خصائص المعل  لنتائجا
 .الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي في ارتفاع مستوى تأثير كبير 

لبحـث  Bibi, Khalid, and Hussain ( 2019)بيبـي وخالـد و حسـين  دراسـةو جـاءت     
ة الخاصــة بباكســتان , وتكونــت التربيـ معلمــي في بــينالــوظي العالقـة بــين االلتــزام التنظيمــي والرضـا

ا ( 85العينـــة مـــن )  للتعلـــيم الخـــاص مـــن مختلـــف مراكـــز التعلـــيم الخـــاص فـــي البنجـــاب ، معلمـــً
ا مــع  انرتبطــيباكســتان وأكــدت نتــائج الدراســة أن حســن التنظــيم  والرضــا الــوظيفي  ا إيجابيــً ارتباطــً

 . ة بيتر م اللمعلالمهني  االلتزام العاطفي والمعيار
 التعقيب

المختلفة     المحاور  تناولت  التي  السابقة  للدراسات  استعراضه  خالل  من  للباحث  أنه    يتضح 
الوظيفي   الرضا  موضوع  حول  تعددها  من  مستوى  وبالرغم  في  بينها  التباين  من  الرغم  علي  و 

نس  ثر للجوجود أ  درجة الرضا الوظيفي وتأثره بالمتغيرات األخرى إال أنه  هناك شبه إجماع علي
كما أن هناك عالقة  ،  اللخبرة أيًض   والعلمي ،    اتب ، والمرحلة التي يعمل بها، والمؤهلومقدار الر 

واضحة بين درجة الرضا الوظيفي  ومتغيرات أخري مثل دافعية الذات والثقة بالنفس لدى معلمي  
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أن   كما   , الخاصة  الوصالتربية  المنهج  استخدمت  السابقة  الدراسات  وهومعظم  ج  المنه   في 
و   ، ماالمناسب  الحالية  هو  دراسته  في  الباحث  مكما    استخدمه  الحالية  الدراسة  بعض    عتتفق 

المناسبة، وهي معامالت ارتباط بيرسون و   ساليب االحصائيةالدراسات السابقة في استخدام األ
" ت   " التباين.  اختبار  السابق   وتحليل  الدراسات  من  الحالية  الدراسة  استفادت  توقد  في    حديد ة 
 تمت دراستها ، وفي تحديد أسئلة الدراسة ووضع فروضها.   المتغيرات التي

 
 فروض الدراسة :

 . توجد درجة رضا الوظيفي لدى معلمى ومعلمات التربية الخاصة  -1
توجد فروق في درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة ُتعزى للمتغير بيئة  -2

 . خاص ( –العمل  )حكومي 
لدى معلمى التربية الخاصة ُتعزى للجنس   درجة الرضا الوظيفى روق فيتوجد ف -3

 .)معلمين ومعلمات( 
هل توجد فروق في درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة للمتغير المؤهل  -4

 ( .  بكالوريوس تربية خاصة -دبلوم تربية خاصة   -ماجستير   -)دكتوراه  
عزى للمتغير للخبرة بية الخاصة تُ ى التر ى معلمتوجد فروق في درجة الرضا الوظيفى لد  -5

 .أكثر من عشرة(   -من ستة إلي عشرة  -في الوظيفة الحالية ) أقل من خمس سنوات 
توجد فروق في درجة الرضا الوظيفى لدى معلمى التربية الخاصة ُتعزى للنوع اإلعاقة  -6

 .صعوبات التعلم (  -اإلعاقة الحركية   -التوحد  -)اإلعاقة العقلية 
 سة الدراحدود 

:طبقت هذه الدراسة على مدارس التربية الخاصة في محافظة الشرقية بمدينة    كانيةالحدود الم
 الزقازيق ومنيا القمح . 

  2020/  2019ول للعام الدراسى ): طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسى األ الحدود الزمانية
.) 

حكومى والخاص في القطاع ال عامليناصة ال: شملت الدراسة معلمى التربية الخ الحدود البشرية
 والجنسين ذكور واناث .
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: و تشمل أداة الدراسة , ودالالت صدقها , وثباتها , وكيفية االستجابة عليها ,   حدود موضوعية
 وبالمنهاج العلمى الذى اتبعته الدراسة في جمع بياناتها , وتحليلها احصائيا .

 الدراسة   منهجية
، واإلجراءات التنفيذية،  ا، وأدواتهالدراسةهج وصًفا لمن ةلحالية االدراستتناول إجراءات    

 واألسلوب اإلحصائي المستخدم.
 :  الدراسة أوال منهج

اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي المقارن الذي يقوم على دراسات    
وهو األكثر   بدقة، لمشكلةمسحية للوقوف على استجابات األفراد وتفسيرها، والوقوف على ا

 يوعًا في الدراسات التربوية.ش
 الدراسة:   مجتمع وعينةثانيًا: 

شمل مجتمع الدراسة معلمى  التربية الخاصة فى مدينتى منيا القمح والزقازيق فى القطاعين      
( منهم  ممن   150( معلم ومعلمة تربية خاصة تم اختيار )  200العام والخاص وعددهم  )

تربية خاصة  ا ومعلمة  معلم (150من )كونت العينة االساسية و بالتالي  ت ستبانةوا لالاستجاب
بمدينة الزقازيق ومنيا القمح   الشرقيةمن مدارس التربية الخاصة في محافظة  من مجتمع الدراسة

( معلمة وبالنسبة  80( معلم ، وإناث )70موزعين بالنسبة للنوع ذكور )  )الحكومي والخاص (
 1ويوضح جدول )   ( معلم ومعلمة50لمة ، خاص ) ( معلم ومع100ومي )  سسة حكنوع المؤ 

 ( توصيف العينة . 
 (1جدول )

خصائص وسمات العينة بالنسبة لمعلمين مدارس التربية الخاصة في محافظة الشرقية بمدينة  
ه،  الزقازيق ومنيا القمح )الحكومي والخاص ( حسب متغير النوع، الخبرة ، بيئة العمل ونظام

 لمين . ل المعمؤه
 النسبة  العدد  رات المتغي

 % 66.67 100 حكومي  بيئة العمل 

 % 33.33 50 خاص

 % 100.00 150 المجموع 

 % 46.67 70 ذكور النوع

 % 53.33 80 إناث 
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 % 100.00 150 المجموع  

 % 20.00 30 بكالوريوس  المؤهل

 % 53.33 80 دبلوم تربية خاصة 

 % 16.67 25 ماجستير 

 % 10.00 15 ه ورادكت

 % 100.00 150 المجموع  

 % 46.67 70 5 - 1 الخبرة 

6 - 10 50 33.33 % 

 % 20.00 30 10أكثر من 

 % 100.00 150 المجموع  

 38 عاقة عقلية إ نوع اإلعاقة 
0.25 

 37 توحد
0.25 

 38 عاقة حركيةإ
0.25 

 37 صعوبات 
0.25 

 % 100.00 150 المجموع 

 ـــة: ـدراسـثالثًا: أداة الــ
 ث أداة الدراسة وهي االستبانة اعتمادًا على الخطوات التالية:صمم الباح  أ(
 طر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.االطالع الشامل والدقيق للُ  -1
 قام الباحث بتحديد محاور االستبانة والفقرات الخاصة بكل محور.  -2
 تها األولية. في صور تبانة قام الباحث بإعداد االس -3
 تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص.  -4
( عبارة تقيس مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية  46انتهى الباحث إلى صياغة ) -5

 الخاصة موزعة على أربعة محاور. 
 ( فقرات.11المحور األول: ظروف العمل، وقد اشتمل على ) 

 ( فقرات.10معنوى، وقد اشتمل على )لمقابل المادى والا لثاني:المحور ا
 ( فقرات. 16المحور الثالث: العالقة مع اإلدارة والزمالء ، وقد اشتمل على )

 .  ( فقرة9المحور الرابع: النمو المهنى والترقى ، وقد اشتمل على )
 ب ( الخصائص السيكومترية لالستبيان : 



                       لدى معلمي التربية الخاصة وعالقته ببعض المتغيراتالرضا الوظيفي               حسنأسامة 

 

 

 830 

 كما يلي:   ةانالستبيقام الباحث بحساب صدق وثبات ا
 ـــــدق االستبيان :صــ-1

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين (:  -أ 
تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين  

والخبرة   االختصاص  ذوي  اتفاق  من  نسبة  على  حصلت  جميعها  االستبيان  عبارات  إن  وحيث 
على بعض العبارات  اء التعديالت الالزمة  تم إجر   منها واد أي  استبع  % ، فلم يتم  80أعلى من  

 في ضوء مالحظات وآراء المحكمين. 
 صدق التحليل العاملي :  -ب

من خالل التحليل العاملي لالستبيان تم معرفة تشبعات العوامل المشتركة على استبيان مستوى  
بيان عن  ألبعاد االست  لعامليحليل االرضا الوظيفى لدى معلمى التربية الخاصة وقد أسفر الت

 .تشبعها على عامل واحد فقط 
 :وقد ُروعي في انتقاء الفقرات وفي تصنيفها على العوامل المحكات اآلتية 

 ( أو أكثر كما اقترح جيلفورد .0.30أن يكون تشبع الفقرة على العامل الذي تنتمي له )  -أ

لعامل فتعد منتمية لعامل  كثر من( على أ0.30إذا كان الفقرة تتمتع بتشبع أكثر من )  -ب 
 ( على األقل عن أي عامل أخر.0.10الذي يكون تشبعها عليه أعلى وبفارق )

حسبت درجة تشبع كل فقرة من فقرات االستبيان على العوامل األساسية ، ونسبة التباين لكل  
م احد وتعامل و ونتيجة لذلك تم استخالص عامل ، والنسبة التراكمية لتباين المصفوفة العاملية ، 

( ، تشبعات  0.30عات على العوامل كاآلتي : تشبعات صفرية )أقل من ± شبتقسيم الت
( ، 0.50أقل من ±   -  0.40( ، تشبعات عالية )± 0.40أقل من ±   -  0.30متوسطة )±  

 (.2) كما يتضح من جدول فأعلى( 0.50تشبعات كبرى )± 
 (2جدول )

 لتربية الخاصة ى لدى معلمى االوظيفالرضا صدق التحليل العاملي الستبيان مستوى 
 نسب الشيوع قيم التشبع  أبعاد االستبيان   م

 0.915 0.956 ظروف العمل  1

 0.919 0.959 المقابل المادى والمعنوى  2

 0.877 0.937 العالقة مع االدارة والزمالء   3

 0.963 0.981 النمو المهنى والترقى  
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 3.674 الجذر الكامن

 91.840 باين نسبة الت

معلمى   أبعاد   تشبع(  2)  جدول  من  حث البا  ويستخلص  لدى  الوظيفى  الرضا  مستوى  استبيان 
( 3.674)  الكامن   والجذر  ،(  91.840)   التباين  نسبة   وبلغت   واحد،  عامل  التربية الخاصة على 

ل  وفقًا  الصحيح  الواحد  من  أكبر  الكامن  الجذر  كايزر  وقيمة   األبعاد   هذه  أن    يعنى  ممامحك 
الرضا    هو   واحد   عامل  عن  جيًدا  تعبيراً   تعبر  املالع  هذا  ُتكون   التي  ثالثةلا مستوى  استبيان 

 . مرتفعة  صدق االستبيان بدرجة تمتع يؤكد  الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة مما
 االتساق الداخلي لالستبانة  -2

 االتساق الداخلي بين المفردة  -أ
حذف درجة المفردة من تمي إليه بعد لذي تنبيان ابين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لالست

 (  يوضح ذلك:3الدرجة الكلية للبعد، والجدول رقم )
 (3جدول ) 

معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة في كل بعد من أبعاد استبيان مستوى الرضا الوظيفى  
ردة ة المفذف درجلدى معلمى التربية الخاصة والدرجة الكلية لالستبيان الذي تنتمي إليه بعد ح

 الكلية لالستبيان  من الدرجة
العالقة مع االدارة   المقابل المادى والمعنوى  ظروف العمل 

 والزمالء 

 النمو المهنى والترقى  

معامل   م معامل االرتباط  م

 االرتباط 

معامل   م معامل االرتباط  م

 االرتباط 

1 0.786 ** 12 0.743 ** 22 0.772 ** 38 0.935 ** 

2 0.388 ** 13 0.829 ** 23 0.749 ** 39 0.882 ** 

3 0.313 ** 14 0.344 * 24 0.819 ** 40 0.686 ** 

4 0.799 ** 15 0.728 ** 25 0.940 ** 41 0.914 ** 

5 0.691 ** 16 0.536 ** 26 0.898 ** 42 0.872 ** 

6 0.835 ** 17 0.835 ** 27 0.842 ** 43 0.896 ** 

7 0.926 ** 18 0.926 ** 28 0.957 ** 44 0.945 ** 

8 0.713 ** 19 0.850 ** 29 0.487* * 45 0.907 ** 

9 0.691 ** 20 0.838 ** 30 0.557 ** 46 0.839 ** 

10 0.681 ** 21 0.789 ** 31 0.699 **     

11 0.600 **     32 0.840 **     
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        33 0.882 **     

        34 0.848 **     

        35 0.788 **     

        36 0.630 **     

        37 0.630 **     

 ( **0.01)  ( *0.05 ) 
( 0.01( أن قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )3ويتضح من الجدول ) 

 (. 0.957  -0.313مما يدل على صدق مفردات االستبيان وأن معامل االرتباط تتراوح بين ) 
 والدرجة الكلية: األبعاداالتساق الداخلي بين  -ب

ُبعد من أبعاد االستبيان والدرجة الكلية  كل بين درجة   رتباطالت االقام الباحث بحساب معام 
 (يوضح ذلك:4لالستبيان بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكلية لالستبيان ، والجدول رقم )

 (4جدول)
معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد استبيان مستوى الرضا الوظيفى لدى معلمى 

 ف درجة البعد من الدرجة الكلية لالستبيان ستبيان بعد حذ ية لالة الكلالتربية الخاصة والدرج
 معامل االرتباط  البعـــــــــــــــــــــــد 

 ** 0.946 ظروف العمل 

 ** 0.950 المقابل المادي والمعنوي

 ** 0.952 العالقة مع اإلدارة والزمالء  

 ** 0.974 النمو المهني والترقي

 ( **0.01 ( * )0.05 ) 
( مما يدل  0.01امالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى )( أن قيم مع4دول )لجا ح منويتض 

( مما يدل على تتمتع المقياس  0.974  -0.946على صدق أبعاد االستبيان وتتراوح بين ) 
 بصدق قوي .

 ثبـــــــات االستبيان : -3
 خ كرو نبا  -طريقة معامل الفا

لحســـاب معامـــل الثبـــات لكـــل لفـــا لكرونبــاخ ادلـــة أدام معللتحقــق مـــن ثبـــات أداة الدراســـة تــم اســـتخ 
( يوضـح 5محور من محاور االستبانة وكذلك حساب معامل الثبـات الكلـي لالسـتبانة، والجـدول )

 قيم معامالت الثبات.
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 (5جدول )
 يوضح نتائج الثبات بطريقة إعادة استبيان مستوى الرضا الوظيفى لدى معلمى التربية الخاصة 

  عدد األبعاد  

 اتفقرال

 -ألفا

 كرونباخ 

توى  مس

 الداللة 

 مرتفعة  0.875 11 ظروف العمل 

 مرتفعة  0.848 10 المقابل المادى والمعنوى

 مرتفعة  0.935 16 العالقة مع اإلدارة والزمالء 

 مرتفعة  0.919 9 النمو المهنى والترقى 

 مرتفعة  0.955 46 الدرجة الكلية  

من   الثبمعامال  أن  (  5) جدول  خالل  يتضح  نبا  -الفا  ت ات  قيمة    رتفعةم  خكرو  تتراوح  حيث 
، وبناء  ( مما يعطى مؤشرًّا جيًدا لثبات االستبيان   0.7 ( وهي أكبر من )0.955  -0.848 )

 .  عليه يمكن العمل به
 الصورة النهائية لالستبيان :

  ولذلك وحيث إن عبارات االستبيان جميعها تتصف بالصدق والثبات، فلم يتم استبعاد أي منها؛
( عبارة موزعة على أربعة أبعاد البعد  46تظل كما هي، حيث تتضمن )  لصورة األوليةفإن ا

( عباره البعد الثاني : المقابل المادي والمعنوي تضمن  11، تضمن ) ظروف العملاألول : 
: ( عباره ، البعد الرابع 16مع اإلدارة والزمالء تضمن )  ة( عبارات ، البعد الثالث : العالق10)

 ( عبارات .9من )تض مهنى والترقىو الالنم
 مفتاح التصحيح 

،  2، 3) متدرج وتتم اإلجابة على كل عبارة من عبارات االستبيان وفقا لطريقة ليكرت الثالثي  
( درجة، وتدل 46( درجة، وتكون الدرجة الصغرى )138( وعلى هذا تكون الدرجة العظمى ) 1

بية الخاصة ، أما الدرجة  دى معلمى التر ظيفى لضا الو الدرجة العالية على ارتفاع مستوى الر 
 المنخفضة فتدل على انخفاضه.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية:رابعًا : 
 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:    
 معامل ارتباط بيرسون للتحقق من الصدق البنائي )االتساق الداخلي ( لالستبانة. -1
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 من ثبات االستبانة. رونباخ للتحققألفا كمعامل  -2
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية عند التحليل الوصفي. -3
( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد T-testاختبار "ت" )-4

 .التخصص متغير عينة الدراسة على االستبانة تبعًا ل
 (.  23اإلصدار ) SPSSات اإلحصائية باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية تمت المعالج

 خطوات الدراسة :  :  خامساً 
معلم  من خالل سجلت هيئة التربية    200ة وحصرها وبلغت  تم تحديد العينة الرئيس    -1

 الخاصة بالشرقية .

الوظيفي من خالل االطالع   -2 الرضا  استبيان  اعداد  االُ تم  اعلى  الدر طر  اسات لنظرية و 
 السابقة  وتم عرضه على المحكمين و وتقنينه ليصل لصورته النهائية . 

استبيان   -3 بتطبيق  الباحث  الخاصةقام  التربية  معلمي  لدى  الوظيفي  عينة    الرضا  على 
الخاصة في محافظة  ( من معلمين  200إجمالية قدرها )  التربية  بمدينة    الشرقية مدارس 

 .لخاص ( حكومي وامح )اليا القالزقازيق ومن

( معلم ومعلمة لعدم 30قام الباحث بتصحيح االستبيان وبناًء عليه تم استبعاد استمارات ) -4
( معلم ومعلمة قاموا 20استكمالهم االستجابات على كل عبارات االستبيان، واستمارات )

ستبيان، وبهذا أصبح عدد العينة  بوضع أكثر من استجابة على أي عبارة من عبارات اال
معل150)  )( ذكور  للنوع  بالنسبة  موزعين  ومعلمة  )70م  وإناث   ، معلم  معلمة 80(   )

 ( معلم ومعلمة.50( معلم ومعلمة ، خاص )100وبالنسبة نوع المؤسسة حكومي ) 

تم ارسال االستبانة الى المعلمين وتم جمع النتائج واستمرت مدة العرض على المعلمين   -5
 ث اسابيع . ثال

 وذلك للتحقق من صحة تساؤالت الدراسة. T-test)ت( ثم قام الباحث باستخدام  -6

 ثم استعرض الباحث النتائج وتم مناقشتها  للوصول الى تفسيرات لها. -7

 في النهاية استعرض الباحث التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة .  -8



 
لـــة       ات    مج  اج  ي  وي  الاحت 

 ( 851-816، 2020أكتوبر   1،ج2، ع2مج )     اصة  ج  ل ا   علوم ذ 
 

  

 

835 

 

 نتائج الدراسة  سادًسا 
  التربية ومعلمات  معلمي لدى الوظيفي الرضامن  درجةتوجد  ونصه : لاألوالفرض نتائج 

 .الخاصة
تم حساب المتوسطات االفتراضية والمتوسطات الحسابية   السؤال  هذا  نتيجةوللتحقق من  

لدرجات أفراد العينة على أبعاد مقياس الرضا الوظيفي والدرجة الكلية للمقياس، ثم استخدام  
 .ذلك( 6)فروق بين المتوسطات االفتراضية والحسابية، ويوضح جدولللتأكد من الاختبار )ت( 

 

 (  6)جــــــدول

 وداللتها للفروق بين المتوسطات االفتراضية والحسابية )ت( قيمة 

  .على مقياس الرضا الوظيفي وأبعاده لدى عينة الدراسة

 المتغيرات
المتوسط 

 االفتراضي

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 (مة )تقي

الداللة 

 اإلحصائية

ترتيب  

 األبعاد 

 2 0,01 10.999 12.917 33.600 22 ظروف العمل 

 3 0,01 12.899 11.318 31.920 20 المقابل المادي والمعنوي

 1 0,01 11.683 19.016 50.140 32 العالقة مع اإلدارة والزمالء  

 4 0,01 11.370 10.585 27.827 18 النمو المهنى والترقى 

  0,01 11.698 53.828 143.413 92 ة الكلية الدرج

الدراسة(  6)يتضح من جدول   عينة  لدى  الوظيفي  الرضا  ، حيث نالحظ   ارتفاع مستوى 
قيمة   بلغت  فقد  االفتراضي  المتوسط  من  أعلى  الحسابي  المتوسط  الكلية  )ت(  ارتفاع  للدرجة 

حتل المرتبة األولى بعد حيث ا(  0,01)وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  (  11.698)
والزمالء   اإلدارة  مع  ) العالقة  المتوسط  بلغ  الثانية  (  50.140حيث  المرتبة  واحتل  ظروف  ، 

حيث بلغ  المقابل المادي والمعنوي  واحتل المرتبة الثالثة  (  33.600حيث بلغ المتوسط )العمل  
( ، 31.920المتوسط  الرابعة  (  المرتبة  احتل  والمع و  المادي  المتوسط  حنوي  المقابل  بلغ  يث 

(27.827) . 

ويرجع الباحث تلك النتيجة الى ان العاملين في مجال التربية الخاصة  يتمتعون  بمستوى  
النتيجة تلك  الفعال في  العنصر  الوظيفي ولعل  الرضا  الخاصة ال   أن  متقدم من  التربية  مجال 

و  فيه    المتخصصون  اال  به  على  أيعمل  حكر  مجال  فأنه  هنا  ومن  يلربابه  منذ  من  به  تحق 
ن عنصر  أن الالفت في تلك النتيجة  أالبداية يتمتع الى حد ما من حرية االختيار والعمل , كما  

ا في المعادلة بل العالقة مع االدارة والزمالء وهذا  كثر تأثيرً المادة ) الراتب ( لم يكن العنصر األ
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كل المهن بصفة عامة  وفى    همية الجانب المعنوي في حياة معلمي التربية الخاصةأ يؤكد على  
الوظيفي،  تدني األداء  إلى  يؤدي  المشكالت  ارتفاع مستوي  المقابل نجد أن  حيث تسبب    ،وفى 

من قدرات على  المعلم في بيئة العمل إلى عدم استغالل ما لدى  المعلم المشكالت التي يواجهها
ذاته ،وتقل لديه    العملالوجه األمثل ،وتخلق لديه شعور باالتجاه السلبي نحو  العمل ومن ثم  

يجابية على األداء  إ خفاض هذه المشكالت سيعطى نتائج   ،في حين ان  دافعية االنجاز المهني
وتقدير  وعون ألدائه وإن    تعزيز،فما يالقيه المعاق من مشرفيه وزمالئه السامعين من     الوظيفي

قدراته سيجعله    هم فيوثقت  وشعوره بحب المحيطين به ،  ،  كان متدني ،سوف يجعله يبذل المزيد 
،ومن   ويحرص على ما يطور قدراته المهنية يحاول االقتراب من هذه الصورة الذهنية االيجابية ،

 . ثم يتحسن أدائه
توصـلت إلـى إن الرضـا الـوظيفي لـدى والتـي (   2017)  دراسـة محمـد وتتفق تلك النتيجـة مـع  

 . يتسم باالرتفاع التربية الخاصة معلمي و معلمات 
در واختلفت   أن مWestthuizen    (2012  ويسثوزن اسة  مع  إلى   التي توصلت  ستوى  ( 

 . عند معلمي التربية الخاصة ًطاالرضا الوظيفي العام متوس
 : الفرض الثاني نتائج 

  ُتعزى توجد فروق في درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة علي  نص يوالذي 
   خاص ( . –للمتغير بيئة العمل  )حكومي 

للمجموعتين مستقلتين ،   T-testاختبار )ت( من صحة هذا الفرض، تم استخدام تحقق ولل
 ( يوضح النتيجة. 7وجدول )

 
 (7جدول )

نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق الرضا الوظيفي لدى معلمى التربية الخاصة التي تعزى بيئة  
 خاص (  -العمل ونظامه )حكومي

 قيمة ت 50ن = خاص  100ن =  حكومي االبعاد 

 

مستوى  

 الداللة 
 انحراف متوسط  

 معيارى 

 انحراف متوسط  

 معيارى 

 0.05 15.179- 4.273 47.840 9.522 26.370 ظروف العمل 

 0.01 17.424- 3.482 45.000 7.562 25.380 المقابل المادى والمعنوى

 0.05 17.778- 4.886 72.260 12.719 39.080 العالقة مع االدارة والزمالء  
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 0.01 17.966- 2.994 40.180 6.969 21.650 هنى والترقى النمو الم

 0.01 17.138- 15.514 205.280 36.634 112.480 الدرجة الكلية 

(  148ودرجة حرية ) 0.01ت الجدولية عند مستوى 

(=2.576 ) 

ودرجة حرية   0.05ت الجدولية عند مستوى 

(148( = )1.96 ) 

( وهي أكبر من قيمة )ت( 17.138-غت )لمحسوبة بل( أن قيمة )ت( ا7يتضح من جدول )
( وهذا يدل على وجود فروق دالة  148( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى )1.96الجدولية )

 ( مستوى  عند  لمتغير  0.01إحصائيًا  يعزى  الخاصة  التربية  معلمى  لدى  الوظيفي  الرضا  في   )
درجة المتوسط  حيث بلغت    خاص ( لصالح بيئة العمل الخاص   -ي مبيئة العمل ونظامه )حكو 

أقل   ( وهي 112.480لدى المعلمين الذين يعملون في بيئة العمل الحكومي في الدرجة الكلية ) 
 (. 205.280)يعملون فى بيئة العمل الخاص من درجة المتوسط لدى المعلمين الذين  

المجتمع  ويرى الباحث أن تلك النتيجة وإن كانت غير منطقية وبدرجة كبيرة وذلك نظًرا لظروف  
مصرى  والثقافة العمالية العامة المنتشرة في مصر بأن العمل فى الحكومة  هو عنصر أمان  ال

لصاحبه يحفظ له  حقوقه المادية فى حاله الغياب أو المرض , كما أن العمل الحكومى يكفل له 
مين  ضمان لراتبه بعد التقاعد )المعاش(  , إال أن تلك النتيجة دليل كبير علي مدى حب معل

صاحبه  ومعلما الخاص  القطاع  أن  من  فبالرغم  فيه  تفانيهم  ومدى  لعملهم  الخاص  القطاع  ت 
فى   زميله  بها  يحظى  التي  المميزات  بنفس  يحظى  ال  أنه  كما  وقت   أى  فى  للفصل  معرض 
القطاع الحكومى كما أن فكرة البقاء واالستمرار فى مؤسسة خاصة لفترة طويلة أين كان نوعها  

فى المجال الخاص  , وكل ذلك جعل االلتحاق بالقطاع الحكومى    ة للعاملين ليس فكرة  طموح
النتيجة جاءت  أن  إال  الخاصة   التربية  القطاعات ومنهم معلمو  له كل  يسعى  هدف  وطموح 
عكس ذلك ومن هنا من الممكن أن يكون حب العمل مع ذوى االحتياجات الخاصة  سبًبا رئيًسا  

اني  في أدائه كما أن تلك النتيجة قد ترجع إلي أن  ه عطاء وتففي تلك النتيجة والذى ينجم عن 
بعض من معلمي التربية الخاصة في القطاع الحكومى يمارس عمله من باب  المهنة وتكسب 

 الرزق فقط بدون طموح للتطوير نفسه ومهنته . 
بق   له  يضمن  مما  وتنوعها  خدماته  فى  باستمرار  بالتجديد  يتسم  الخاص  القطاع  أن  اء  كما 

ار وكذلك روح المنافسة مع المراكز األخرى  كلها تعطي القطاع الخاص أفضلية علي  االستمر 
 القطاع الحكومي . 
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  Reichenberg and Löfgren (2019)مع دراسة كل من  هذه النتيجة مع دراسة    ختلفوت
دراسة   مع  اختلفت   بينما  الخاص  القطاع  فى  الحافزيه  على  أكدت  ويسثوزن)  والتى 

Westthuizen ( 2012    ودراسة(Dickerson ( 2017   أكثر لدى الرضا  والتى أكدت أن 
 معلمى التربية الخاصة فى البيئة الحكومية  أعلى منه فى التعليم الخاص. 

 الثالثنتائج الفرض 
ُتعزى   الخاصة التربية معلمى لدى الوظيفى الرضا درجة في فروق  توجد علي أنه  ينص  والذي

 . ( معلمات  و  معلمين) للجنس
للمجموعتين مستقلتين ،   T-testمن صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار )ت(  وللتحقق

 ( يوضح النتيجة. 8وجدول )
 (8جدول )

واإلناث( في الرضا الوظيفي لدى معلمى التربية   -نتائج اختبار )ت( لدراسة الفروق بين)الذكور  
 الخاصة 

 قيمة ت ( 80ن= )اإلناث  ( 70ن = )الذكور  االبعاد

 

ستوى  م

 لة الدال
 انحراف متوسط   انحراف متوسط  

 0.01 20.144- 6.277 43.913 7.255 21.657 ظروف العمل 

 0.01 19.618- 6.134 40.888 5.810 21.671 المقابل المادى والمعنوى 

العالقة مع االدارة  

 والزمالء 

32.471 8.749 65.600 9.826 -21.674 0.01 

 0.01 20.381- 5.758 36.300 5.060 18.143 النمو المهنى والترقى  

 0.01 20.741- 27.868 186.700 26.690 93.943 الدرجة الكلية 

(  148ودرجة حرية )  0.01ت الجدولية عند مستوى 

(=2.576 ) 

( =  148ودرجة حرية )  0.05ت الجدولية عند مستوى 

(1.96 ) 

مة )ت( أكبر من قي( وهي  20.741-( أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )8يتضح من جدول )
( وهذا يدل على وجود فروق دالة  148( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى )1.96الجدولية )

 ( مستوى  عند  لمتغير  0.01إحصائيًا  يعزى  الخاصة  التربية  معلمى  لدى  الوظيفي  الرضا  في   )
( الكلية  الدرجة  في  اإلناث  لدى  المتوسط  درجة  بلغت  حيث  اإلناث  لصالح  (  186.700النوع 

 .( 93.943درجة المتوسط لدى الذكور )كبر من ي أوه
وُيفسر ذلك على أن المعلمة تنظر لمهنة التدريس على أنها محققة للذات وأنها تحقق لها مستوى  

  ية ة التدريس على أنها ال تحقق له أاجتماعًيا متميًزا ، على عكس المعلم الذي ينظر إلى مهن
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ن طبيعة االناث هى  أأعلى منها، كما  إلى وظائف  مكانة اجتماعية؛ لذا يطمح دائما للوصول  
كثر قابلية لتحمل أمما يجعلها    ؛  ن عاطفة األمومة هي التي تحركهم في الغالب أو  أالتحمل   

عن   الوظيفي  والرضا  التقبل  وبالتالي  الخاصة  االحتياجات  ذوى  مع   والتعامل  المهنة  ضغوط 
لرواتب متقاربة  بل متساوية مع  جتماعية وان المكانة االأكبر دليل على ذلك   أمهنتهن , ولعل  

تمسك  ذلك  ومع  أخرى  مهنة  أي  برواتب  مقارنة  متدنية  بطبيعتها  وهي  الذكور   المعلمين 
 . يؤكد علي ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي لديهن كثر من المعلمين  ا أالمعلمات به

و    Burkhart ( 2018( و دراسة ) 2017وهذا يتفق مع ما توصلت له دراسة محمد ) 
(Shaukat et al (2019  كثر لدى االناث . أكدت على ان الرضا الوظيفى أالتى و 

   Westthuizen ( 2012ودراسة ويسثوزن ) Yavuz (2018ولكن يختلف مع دراسة  )  
 والتى جاءت نتاجها للتأكد ان ال فرق بين االناث والرجال فى درجة الرضا الوظيفى .

 :نتائج الفرض الرابع 
ُتعزى   الخاصة التربية معلمى لدى الوظيفى الرضا درجة في فروق  توجد نه علي أ نص ي و الذي

 . بكالوريوس تربية خاصة( -دبلوم تربية خاصة  -ماجستير  -)دكتوراه  لمؤهلللمتغير ا
 One Wayوللتحقق من صحة هذا المتغير تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

ANOVA( يوضح ذلك:9و جدول ) 
 (9جدول )

المؤهل في درجة الرضا الوظيفي لدى تأثير  ( للتحقق منANOVAحليل التباين األحادي )ت
 معلمى التربية الخاصة 

 مصدر التباين المتغيرات 
 مجموع 

 المربعات 

 درجات

 حرية

 متوسط 

 المربعات 

 قيمة

F 

 الداللة 

 اإلحصائية

 ظروف العمل 

 

 238.8 6987.7 3 20963.0 بين المجموعات 

  

  0.01 
داخل  

 لمجموعاتا

4272.4 146 29.3 

   149 25235.4 المجموع 

الجانب االجتماعى  

 للدمج 

 246.6 5313.5 3 15940.5 بين المجموعات 

  

  0.01 
داخل  

 المجموعات

3146.5 146 21.6 

   149 19087.0 المجموع 

 النمو المهنى والترقى  

 211.0 14595.0 3 43784.9 بين المجموعات 

  

  0.01 
داخل  

 المجموعات

10097.1 146 69.2 

   149 53882.1 المجموع 
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العالقة مع االدارة  

 والزمالء 

 252.2 4664.5 3 13993.4 بين المجموعات 

  

  0.01 
داخل  

 المجموعات

2700.1 146 18.5 

   149 16693.5 المجموع 

 الدرجة الكلية 

 236.2 119323.8 3 357971.5 بين المجموعات 

  

  0.01 
داخل  

 المجموعات

73744.9 146 505.1 

   149 431716.4 المجموع 

( الجدولية والتي F( المحسوبة لكل بعد أكبر من قيمة )F( أن قيمة )9يتضح من جدول )
( وهذا يدل على أنه توجد فروق  146،  3( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى )2.68تساوي )

ماجستير   -: )دكتوراه  ( ترجع لمتغير المؤهل الدراسي0.01مستوى )  ذات داللة إحصائية عند 
 بكالوريوس تربية خاصة(. -دبلوم تربية خاصة   -

ولتحديد طبيعة هذا التباين في متغير المؤهل الدراسي أجرى الباحث اختبارا بعديا للمقارنة بين  
 (  10فيه  ويوضح ذلك جدول )يالمتوسطات الحسابية اختبار ش

 
 

 ( 10 ) جدول
 فيه اتجاه الداللة بين متوسطات المجموعات الفرعية في متغير المؤهل الدراسيي ج اختبار شنتائ

 المتوسط  العدد   مجموعة المقارنة األبعاد 
 فروق المتوسطات ومستوى الداللة

 ماجستير  دبلوم بكالوريوس 

 ظروف العمل 

 

   - 14.6000 30 بكالوريوس 

   18.19 32.7875 80 دبلوم

  14.13 32.32 46.9200 25 ماجستير 

 6.08 20.21 38.40 53.0000 15 دكتوراه 

المقابل المادى  

 والمعنوى 

   - 16.1333 30 بكالوريوس 

     14.57 30.7000 80 دبلوم

   13.82 28.39 44.5200 25 ماجستير 

 4.48 18.30 32.87 49.0000 15 دكتوراه 

النمو المهنى  

 والترقى 

   - 24.1333 30 س بكالوريو

     23.85 47.9875 80 دبلوم

   23.37 47.23 71.3600 25 ماجستير 

 6.91 30.28 54.13 78.2667 15 دكتوراه 

   - 13.1000 30 بكالوريوس العالقة مع 
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( جدول  من  جميع  (  10يتضح  بين  إحصائيا  دالة  فروق  )توجد  ،   دبلوم،  بكالوريوس  الفئات 
لفئة بكالوريوس تربية  (  دكتوراه   ماجستير ، لصالح المؤهل األعلى حيث بلغ المتوسط الحسابي 

( لفئة67.9667خاصة  الحسابي  المتوسط  وبلغ  األخرى  الفئات  من  أقل  وهو  الدكتوراه    ( 
الفئات األخرى وهذا يعني انخفاض درجة الرضا الوظيفي لدى  223.9333) ( وهو أعلى من 

التعليم ويرتفع الرضا الوظيفي كلما ارتفع مستوى  خفض مستوى  معلمى التربية الخاصة كلما ان
 التعليم . 

قل محدود، فمن خالله ال يوجد طموح للترقية  وهذا يفسر بأن السقف الوظيفي لحملة المؤهل األ
أو الوصول إلى مكانة أعلى من ذلك على عكس حملة الماجستير والدكتوراه الذين يطمحون إلى 

لى أعلى المراتب، ونجد أن في الرضا عن الجوانب المادية ؛ للوصول إالمزيد من فرص الترقية  
خر يقوى الرغبة لدى العاملين  أفكلما ارتفع المؤهل زاد الراتب وبالتالي عامل    اكبيرً   احدث فارقً ي

ن المؤهل كلما إلى ذلك فإا  على , مضافً أ لى السعي للحصول على مؤهل  إفى التربية الخاصة  
ن الحصول على مؤهل  ورضاه عن العمل الذى يقوم به  أل حب صاحبه    ارتفاع فهو دليل على

لى  إويل من التحصيل العلمي باإلضافة  قضاء وقت ط   يلزمهوخاصة في المجتمع المصري    عال  
العالية    المادية  في الكلفة  المصروف  وبالمال  بالمجهود  مقارنة  متدنى  المادى  العائد  أن  كما 

ضغ ذلك  إلي  مضاًفا  التعلم   الحياة  عملية  مثل  وط  مؤهل  علي  للحصول  يسعي  من  علي 
أخر  عبئا  ُيعد  مما  األسرية  والواجبات  الحياة  التزامات  من  والدكتوراه  يسعى    ا  الماجيستير  ال  و 

  و   مما يحقق درجة عالية من الرضا الوظيفى لديه  لذلك إال من لديه درجة عالية  من الطموح
هناك    أنكدت  أحيث       Shaukat et al (2019يتفق مع دراسات عدة منها  دراسة   )  

شر باقي  على بينما لم تُ ى متغير المؤهالت الدراسية األإلمن الرضا الوظيفي ترجع    ةكبير   ةرجد 
 لى هذا المتغير  . إالدراسات التي توصل لها الباحث 

 

االدارة 

 والزمالء 

     13.53 26.6250 80 دبلوم

   13.22 26.74 39.8400 25 ماجستير 

 3.83 17.04 30.57 43.6667 15 دكتوراه 

 الدرجة الكلية 

   - 67.9667 30 بكالوريوس 

     70.13 138.1000 80 دبلوم

   64.54 134.67 202.6400 25 ماجستير 

 21.29 85.83 155.97 223.9333 15 دكتوراه 
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 نتائج الفرض الخامس 
ترجع  ية الخاصة  توجد فروق في درجة الرضا الوظيفي لدى معلمى الترب   والذى ينص علي أنه  

أكثر   -من ستة إلي عشرة   -لمتغير سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية )أقل من خمس سنوات 
 .من عشرة( 

 One Wayوللتحقق من صحة هذا المتغير تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
ANOVA( يوضح ذلك:11و جدول ) 

 (11جدول )
في درجة الرضا الوظيفي لدى   الخبرة  ن المتغير( للتحقق م ANOVAتحليل التباين األحادي )

 معلمى التربية الخاصة 

 مصدر التباين  المتغيرات  
 مجموع  

 المربعات 

 درجات

 حرية 

 متوسط  

 المربعات 

 قيمة 

F 

 الداللة 

 اإلحصائية

 ظروف العمل 

 

 343.8 10395.2 2 20790.3 بين المجموعات 

  

  

0.01 

داخل  

 المجموعات

4445.1 147 30.2 

   149 25235.4 المجموع 

المقابل المادى  

 والمعنوى 

 364.5 7942.2 2 15884.4 بين المجموعات 

  

  

0.01 

داخل  

 المجموعات

3202.6 147 21.8 

   149 19087.0 المجموع 

العالقة مع االدارة  

 والزمالء 

 405.5 22807.4 2 45614.8 بين المجموعات 

  

  

0.01 

داخل  

 المجموعات

8267.3 147 56.2 

   149 53882.1 المجموع 

 النمو المهنى والترقى 

 378.5 6989.5 2 13979.0 بين المجموعات 

  

  

0.01 

داخل  

 المجموعات

2714.5 147 18.5 

   149 16693.5 المجموع 

 الدرجة الكلية 

 383.8 181162.8 2 362325.6 بين المجموعات 

  

  

0.01 

داخل  

 المجموعات

69390.8 147 472.0 

   149 431716.4 المجموع 

( الجدولية والتي F( المحسوبة لكل بعد أكبر من قيمة )F( أن قيمة )11يتضح من جدول )
( وهذا يدل على أنه توجد فروق  147/  2( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى )3.07تساوي )
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ة الحالية )أقل في الوظيف  ( ترجع لمتغير سنوات الخبرة0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
 أكثر من عشرة( . -من ستة إلي عشرة  -من خمس سنوات 

ولتحديد طبيعة هذا التباين في متغير سنوات الخبرة أجرى الباحث اختبارا بعديا للمقارنة بين  
 . ( 12ويوضح ذلك جدول ) فيهيش المتوسطات الحسابية اختبار 

 ( 12جدول )
 ات المجموعات الفرعية في متغير سنوات الخبرة بين متوسط فيه اتجاه الداللةي نتائج اختبار ش

 -توجد فروق دالة إحصائيا بين جميع الفئات )أقل من خمس سنوات (  12)يتضح من الجدول  
أكثر من عشرة( لصالح مستوى الخبرة األعلى حيث بلغ المتوسط الحسابي    -من ستة إلي عشرة 

أكثر من  فئات األخرى وبلغ المتوسط الحسابي لفئة  أقل من ال  ( وهو93.94خمسة) أقل من  لفئة  
( وهو أعلى من الفئات األخرى وهذا يعني انخفاض درجة الرضا الوظيفي  215.97) سنه  عشرة  

لدى معلمى التربية الخاصة كلما انخفض عدد سنوات الخبرة ويرتفع الرضا الوظيفي كلما كثر  
 .عدد سنوات الخبرة 

 المتوسط  العدد   مجموعة المقارنة األبعاد 

 فروق المتوسطات ومستوى الداللة

أقل من  

 خمسة

 ستةمن 

إلي  

 عشرة 

أكثر من 

عشرة 

 سنه

 ظروف العمل 

 

    -  21.66 70 خمسة أقل من 

  -  18.103 39.76 50 عشرة  إلي  ستةمن 

 - 11.073 29.176 50.83 30 سنه ة عشركثر من أ

المقابل المادى  

 والمعنوى 

    -  21.67 70 خمسة أقل من 

  -  15.249 36.92 50 عشرة  إلي  ستةمن 

 - 10.580 25.829 47.50 30 سنه عشرة أكثر من 

 النمو المهنى والترقى 

    -  32.47 70 خمسة أقل من 

  -  27.229 59.70 50 عشرة  إلي  ستةمن 

 - 15.733 42.962 75.43 30 سنه عشرة أكثر من 

العالقة مع االدارة  

 والزمالء 

    -  18.14 70 خمسة أقل من 

  -  14.617 32.76 50 عشرة  إلي  ستةمن 

 - 9.440 24.057 42.20 30 سنه عشرة أكثر من 

 الدرجة الكلية 

    -  93.94 70 خمسة أقل من 

  -  75.197 169.14 50 عشرة  إلي  ستةمن 

 - 46.827 122.024 215.97 30 سنه عشرة أكثر من 



                       لدى معلمي التربية الخاصة وعالقته ببعض المتغيراتالرضا الوظيفي               حسنأسامة 

 

 

 844 

طويلة فهم خضعوا   المعلمين والمعلمات كلما كانت لهم خبرة  لى أن جميعويفسر الباحث ذلك ع
ن المعلم في بدايته قد أثقل خبرتهم بالمهنة , كما  أكثر مما زاد في معارفهم  و ألبرامج إعداد   

المقابل ف تغير مسار حياته ولكن في  الخبرة  إيقابل عقبات كثيرة يرها صعبه وقد  المعلم ذو  ن 
 وقف عمله وحرصه عليه .مر طارئ ال  يُ أعقبة وكأنها  ةي لى أ إنظر ثقلته التجارب فيأ

الباحث   البعض يشعر   ننه  كلما ازدادت سنوات الخبرة كلما زاد الرضا الوظيفي أل أكما يرى 
  الكادر  عم طيبة اجتماعية عالقات  وُيكون    باالنتماء للمؤسسة ولزمالء  العمل ولظروف العمل

 العمل  وطبيعة  فلظرو  لفضأ تفهم  على القدرة  لديه ن وتكو  طالب،وال األمور وأولياء التعليمي
 يؤدي مما ؛ يؤديه الذي وبالعمل بنفسه ثقته  من يد ز ت التدريس في ومناسبة جديدة لطرق  ومعرفة

 عرف لىإ تؤدي سباب ألا ههذ  كل ،أدائه المهني العالي   على اآلخرين منه  وتقدير  احترامه الى
من جوانب تتعلق بالعمل ولكن قد يكون هناك عدم  لرضا تحقق  فيكون ا  الوظيفي الرضا  مستوى 

ج عن ذلك  فينت ،  وغير مقنع    لحوافز وأن نظام الحوافز غير كاف  رضا ناتج عن نظام الرواتب وا
ولي  للعمل  جزئي  رضا  حيث  عدم  كلي  سنوات إس  لطول  تحققت  قد  بالمؤسسة  االرتباطية   ن 

 الخدمة .
  Burkhart ( 2018و دراسة )  Magallanez ( 2019) ليه دراسة إوهذا يتفق مع ما ذهبت 

   صر فارق في الرضا الوظيفى .عن همية عامل الخبرة كأ كدتا على أواللتان 
  Westthuizen ( 2012) (  ويسثوزن  2014الزيدان )ليه دراسة إبينما يختلف مع ما وصلت 

 لوظيفى .ى فارق في درجة الرضا التان أكدتا على أن عامل الخبرة ال يمثل أ وال
 تائج الفرض السادس  ن

ُتعزى  يوجد فروق في درجة الرضا الوظيفي لدى معلمى التربية الخاصة  علي أنهوالذى ينص 
 .  صعوبات التعلم ( -الحركية  اإلعاقة -التوحد  -العقلية  اإلعاقة) اإلعاقةلنوع 

 One Wayوللتحقق من صحة هذا المتغير تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
ANOVA( يوضح ذلك:13و جدول ) 
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 (13جدول )

في درجة الرضا الوظيفي لدى   اإلعاقة( للتحقق من نوع ANOVAتحليل التباين األحادي )
 معلمى التربية الخاصة 

 مصدر التباين المتغيرات 
 مجموع 

 المربعات 

 درجات

 حرية

 متوسط 

 المربعات 

 قيمة

F 

 الداللة 

 اإلحصائية

 ظروف العمل

 

 7768.43 3 23305.30 لمجموعات بين ا
729.52 

 

 
داخل   0.01

 المجموعات
1554.70 146 10.65 

  149 24860.00 المجموع 

الجانب االجتماعى  

 للدمج 

 5877.18 3 17631.53 بين المجموعات 
589.53 

 

 
داخل   0.01

 المجموعات
1455.51 146 9.97 

  149 19087.04 المجموع 

النمو المهنى 

 رقى والت

 16777.59 3 50332.77 مجموعات بين ال
690.15 

 

 
داخل   0.01

 المجموعات
3549.29 146 24.31 

  149 53882.06 المجموع 

العالقة مع االدارة  

 والزمالء

 5191.57 3 15574.71 بين المجموعات 
677.50 

 

 
داخل   0.01

 المجموعات
1118.78 146 7.66 

  149 16693.49 المجموع 

 ة درجة الكليال

 134574.08 3 403722.24 بين المجموعات 
701.85 

 

 
داخل   0.01

 المجموعات
27994.13 146 191.74 

  149 431716.37 المجموع 

( الجدولية والتي F( المحسوبة لكل بعد أكبر من قيمة )F( أن قيمة )13يتضح من جدول )
على أنه توجد فروق   ( وهذا يدل146،  3( ودرجة حرية ) 0.05( عند مستوى )2.68تساوي )

  -التوحد  -العقلية  اإلعاقة ) اإلعاقة نوع تُعزى ل ( 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

 صعوبات التعلم (  -الحركية  اإلعاقة 
أجرى الباحث اختبارا بعديا للمقارنة بين   اإلعاقةنوع ولتحديد طبيعة هذا التباين في متغير  

 (  14وضح ذلك جدول )شيفيه  وي المتوسطات الحسابية اختبار 
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 ( 14جدول ) 
 اإلعاقة نوع اتجاه الداللة بين متوسطات المجموعات الفرعية في متغير  نتائج اختبار شيفيه

 

 المتوسط  العدد   مجموعة المقارنة األبعاد 

 فروق المتوسطات ومستوى الداللة

 إعاقة حركية  توحد  إعاقة عقلية 

 ظروف العمل 

 

       16.00 38 إعاقة عقلية 

     ** 13.459 29.46 37 توحد 

   ** 10.146 23.605** ** 39.61 38 إعاقة حركية 

 ** 10.043 ** 20.189 ** 33.649 49.65 37 صعوبات التعلم  

المقابل المادى  

 والمعنوى 

       17.37 38 إعاقة عقلية 

     10.010 27.38 37 توحد 

   ** 9.201 ** 19.211 36.58 38 إعاقة حركية 

 ** 10.043 ** 19.243 ** 29.253 46.62 37 وبات التعلم  صع

النمو المهنى  

 والترقى 

       25.74 38 إعاقة عقلية 

     ** 15.804 41.54 37 توحد 

   ** 17.749 ** 33.553 59.29 38 إعاقة حركية 

 ** 15.116 ** 32.865 ** 48.669 74.41 37 صعوبات التعلم  

العالقة مع 

االدارة 

 لزمالء وا

       14.21 38 اقة عقلية إع

     ** 9.168 23.38 37 توحد 

   ** 8.990 ** 18.158 32.37 38 إعاقة حركية 

 9.226 18.216 27.384 41.59 37 صعوبات التعلم  

 الدرجة الكلية 

       73.03 38 إعاقة عقلية 

     48.730** 121.76 37 توحد 
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 (  14يتضح من جدول )
 
صعوبات  ( وبين فئة )   إعاقة حركية،  توحد،  إعاقة عقليةتوجد فروق دالة إحصائيا بين الفئات ) .1

 .صعوبات التعلم ( لصالح فئة  التعلم
( لصالح فئة  إعاقة حركيةئة )( وبين فحدتو ،  إعاقة عقليةتوجد فروق دالة إحصائيا بين الفئات ) .2

 . إعاقة حركية
 توجد فروق دالة إحصائيا بين فئة )إعاقة عقلية( وبين فئة )توحد( لصالح فئة التوحد .  .3

التربية      الباحث في مجال  الباحث فمن خالل عمل  يتوقعه  ما  النتيجة جاءت عكس  وتلك  
رسالة تؤدى الى الجميع بل إن    لعمل بل هيالخاصة  لم  يكن نوع اإلعاقة عاماًل فارًقا في ا

الباحث كان يعتقد أن اإلعاقة كلما كانت أكثر تعقيدا في االضطرابات وتستنظف مجهود المعلم 
البدني و العقلي ثم تظهر نتيجة إيجابية على الحالة فذلك هو الفارق وهو عنصر قوى في زيادة  

يفسر الباحث ذلك إلى القدرات العقلية في , ولكن  الدافعية لدى المعلم وبالتالي زيادة الرضا الوظي
من   أن  المعروف  ومن  أكبر  التعلم  صعوبات  معلمي  عند  جاء  الوظيفي  الرضا  فمثال  للمعاق 

(  درجة  فأكثر على مقياس ستانفورد بينيه    90شروط تصنيف صعوبات التعلم درجة ذكاء )  
أغلب األحيان مستوى    صاحبها في   الصورة الخامسة  , كما أن اإلعاقة الحركية قد يغلب على

ذكاء طبيعي أو شبه طبيعي بعكس العمل مع أنواع اإلعاقات االخرى  والتى تقل نسب ذكائها  
مما يضع المعلم الذي     ،  ستانفورد بينيه الصورة الخامسة( درجة علي مقياس    70غالًبا عن )  

عله عاماًل  ء ، مما يجيعمل معها تحت مجهود بدني وعصبي شديد كما أن مستوى تقدمها بطي
 يقلل من درجة الرضا  . 

ولم يصل إلى علم الباحث دراسات تناولت ذلك المتغير  لذلك لم يورد الباحث  استدالل       
 بالدراسات السابقة على تلك النتيجة .

 
 

   ** 46.085 ** 94.816 167.84 38 إعاقة حركية 

 ** 44.428 ** 90.514 139.244** 212.27 37 صعوبات التعلم  
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 التوصيات:
 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج يمكن اقتراح التوصيات التالية:    
بيئــة العمــل الخاصــة مشــمولة بكافــة المميــزات التــى تحظــى بهــا بيئــة العمــل  صــى ان تكــون ُيو  •

 الحكومية .

أن يكون التركيز قدر اإلمكان على اختيار اإلناث للعمل بمدارس التربية الخاصة   ُيوصى •
الفئة من الطالب ذوى  هذهفى تربية   اوذلك ألنهن أكثر صبرًا واحتمااًل وعطفًا وحنان

 ت الخاصة. االحتياجا
ُيوصى بضرورة بحث مؤسسات التربية الخاصة عن الكوادر المؤهلة تربويا من حيث سنوات  •

 .الخبرة والمؤهالت العليا ى، مما يتيح ارتفاع وعلو لمستوى العملية التعليمية 

وتشــــجيعه علــــى اكتســــاب معــــارف ومهــــارات  معلــــم التربيــــة الخاصــــةفاعليــــة  بتعزيــــز ُيوصـــى •
 جبه على أكمل وجه.للقيام بواوخبرات جديدة تؤهله 
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Level Of job Satisfaction With Special Education Teachers 

And Its Relation With Some Variables  
By: Osama Hassan 

Abstract: The Study Aimed at identifying The Level Of job 

Satisfaction With Special Education Teachers And Its Relation With 

Some Variables. The Study Depends On Descriptive Analytical Method 

With A Sample Of (150) Special Education Teacher  (70 male and 80 

female) in private and governmental schools in Alzgazeeg And Menya 

Alqamh Cites, , they were chosen by the stratified random method, the 

average age was (25:45 and a standard deviation (12.15). The Study 

Used The Level Of Employment Satisfaction For Special Education 

Teachers Scale prepared by the researcher, The Study Results Show  

that the sample of study has a degree of  job satisfaction( Private And 

Governmental ) . There are statistically significant differences in the 

level of job satisfaction among special education teachers due to the 

work environment and its system (governmental - private) in favor of 

the government work environment. There are  differences attributed to 

the gender variable (males and females) in favor of females, as well as 

differences attributed to the academic qualification variable (PhD - 

Master - Diploma in Special Education - Bachelor of Special 

Education) in favor of the higher qualification. There are differences 

attributed to the variable of years of experience in the current job (less 

than five years - from six to ten - more than ten) in favor of the 

number of years of experience more, as well as differences due to the 

type of disability that the teachers deal with. 
Key words: job satisfaction, special education teachers. 
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